OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTAW I
USŁUG
spółki MG Machines Sp. z o.o. Sp.k.

I.

Postanowienia ogólne:
1.

Niniejszy dokument, Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS), stanowi wzorzec umownyw
rozumieniu przepisu art. 384 kodeksu cywilnego i określa zasady zawierania oraz realizacji
umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę działającą pod firmą MG Machines Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Swarzędzu (adres: ul.
Dworcowa 7/213, 62-020 Swarzędz) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000686054, której akta rejestrowe przechowywane są przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Sądowego,
posługującą
się
numerem
identyfikacji
podatkowej
NIP:
7891766893 oraz numerem REGON: 367752572, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2.

Postanowienia objęte OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych między
Sprzedawcą a przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”, niebędącym konsumentem w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określając prawa i obowiązki Sprzedawcy i
Kupującego, o ile z zawartej umowy, nie wynika inaczej.

3.

OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy:
www.infotec-cnc.com w formie elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie,
przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego.

4.

Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie z dniem zamieszczenia tekstu jednolitego OWS (po
zmianach) na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.

Sprzedawca i Kupujący są w dalszej części OWS zwani łącznie „Stronami”.

II.

Zawarcie umowy oraz warunki dostawy
1.

Do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami, z uwzględnieniem postanowień szczegółowych
wskazanych poniżej, dochodzi poprzez złożenie Kupującemu Oferty Sprzedawcy i złożenia
na jej podstawie Zamówienia przez Kupującego lub akceptacji Oferty przez Kupującego albo
poprzez zawarcie Umowy między Stronami w formie odrębnego dokumentu. Załączniki do
Umowy stanowią jej integralną cześć.
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2.

Złożenie Zamówienia dokonuje się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Kupującego na formularzu Zamówienia lub Oferty.
Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza w sposób wiążący, że nabywa zamawiany
towar na warunkach ustalonych przez Strony. Złożenie Zamówienia potwierdza akceptację
postanowień niniejszych OWS przez Kupującego oraz znajomość zawartych w nich treści.

3.

Zawarcie umowy ze Sprzedawcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę
prawidłowo złożonego Zamówienia, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca po złożeniu
Zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia
Umowy
lub
jej
wejścia
w
życie.
Modyfikacje
złożonego i zaakceptowanego
Zamówienia są możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez Kupującego pisemnej zgody
Sprzedającego.

4.

Kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych na Zamówieniu lub w
załączonych do Zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów
dostarczanych zgodnie z jego Zamówieniem. Podanie błędnych danych w Zamówieniu
lub Umowie przez Kupującego nie stanowi podstawy do odstąpienia od przez niego od
Umowy.

5.

Ofertowane terminy realizacji zamówienia są wiążące tylko w przypadku dostarczenia przez
Kupującego, w uzgodnionym przez obie strony czasie, wszystkich niezbędnych danych
potrzebnych do wykonania przedmiotu sprzedaży.

6.

Każda zmiana dokonana przez Kupującego do wcześniej ustalonych warunków sprzedaży i
dostawy może skutkować przesunięciem przez Sprzedającego ustalonych wcześniej
terminów dostawy.

7.

Kupujący ma prawo wykonać nagrania audio-video, stanowiące dokumentację odbioru
przedmiotu sprzedaży i ich funkcjonowania. Kupujący nie może udostępniać
przedmiotowych nagrań osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

8.

W przypadku sprzedaży towaru na warunkach EXW w uzgodnionym terminie Sprzedawca
zastrzega sobie prawo dostarczyć towar na koszt i ryzyko Zamawiającego i/lub obciążyć
Zamawiającego kosztami magazynowania. Sprzedawca może również odstąpić od umowy
sprzedaży w terminie 7 dni od dnia, w którym Kupujący winien był odebrać towar.

9.

W przypadku opóźnienia odbioru przedmiotu sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca
może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania w kwocie 500 zł za każdy dzień
opóźnienia.
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10.

III.

Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru nieprzekraczające dwóch miesięcy nie stanowi
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i nie uprawnia Kupującegodo odstąpienia
od umowy lub żądania obniżenia ceny. Sprzedawca nie odpowiada zaopóźnienia w realizacji
dostaw przekraczające powyżej wskazany termin, jeżeli są one spowodowane
okolicznościami od niego niezależnymi, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi
zakłóceniami w funkcjonowaniu Sprzedawcy wywołanym czynnikami zewnętrznymi.

Płatności
1.

Cena sprzedaży lub jej poszczególne części stają się wymagalne z upływem terminu płatności
określonego w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę zgodniez warunkami
Umowy.

2.

Rozliczenie Stron następuje według ceny określonej w Umowie, powiększonejo
podatek od towarów i usług wg wartości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

3.

Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

4.

O ile nie wskazano innej formy płatności, wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie
na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT.

5.

Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie zapłaty całości ceny sprzedaży, chyba że
Strony dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustaleniawymagają dla
swej ważności zachowania formy pisemnej.

6.

W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek terminu zapłaty ustalonego przez Strony w
Umowie, Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu uregulowania
zaległej należności wraz z należnościami ubocznymi lub zażądać odpowiedniego
zabezpieczenia zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia
zabezpieczenia, Sprzedawca może odstąpić od Umowy po wyznaczeniu Kupującemu
dodatkowego 5-dniowego terminu zapłaty, bez obowiązku zapłaty jakiekolwiek
odszkodowania na rzecz Kupującego. Ponadto w sytuacjiopóźnienia w zapłacie Kupujący traci
prawo do udzielonych mu rabatów.

7.

Datą zapłaty jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na
fakturze VAT. W przypadku opóźnienia w płatnościach niezależnie od innych uprawnień,
Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

8.

Sprzedawca może wystawić częściową fakturę VAT za niekompletne wykonanie przedmiotu
sprzedaży, jeżeli jego zakończenie nie mogło zostać wykonane (mimo gotowości Sprzedawcy)
z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

MG Machines Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworcowa 7/213, 62-020 Swarzędz
NIP: 7891766893 | REGON: 367752572

9.

IV.

W związku z polityką finansową Sprzedawcy, zastrzega on sobie możliwości sprawdzenia
kondycji finansowej Kupującego, zwracając się o niezbędne informacje bezpośrednio do
Kupującego lub pośrednio do wywiadowni gospodarczej, na co Kupujący wyraża zgodę.
Dokumentacja

1.

Dołączane do oferty ilustracje zarówno urządzeń, jak i instalacji, mają jedynie wartość
poglądową i mogą nie odpowiadać rzeczywistym parametrom urządzeń będących
przedmiotem Sprzedaży. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz osprzętu, nie obniżających ustalonychprzez Strony
parametrów przedmiotu sprzedaży, w szczególności do modyfikacji montowanych instalacji.

2.

Sprzedawca przedstawia Kupującemu w momencie wydania przedmiotu umowy lub
wcześniej za obopólną zgodą Stron, następującą dokumentację:

V.

•

Deklarację zgodności WE,

•

Instrukcje eksploatacji (dla urządzeń),

•

Dokument gwarancji (o ile jest udzielana).

Odstąpienie od Umowy
1.

W trakcie obowiązywania Umowy, Odstąpienie jednej ze Stron od Umowy nastąpić może
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony w tym zakresie. W przypadku
odstąpienia przez Kupującego od odbioru Zamówienia, za zgodą Sprzedawcy, Kupujący
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich poniesionych kosztów Sprzedawcy związanych z
podjętymi działaniami w celu zrealizowania przedmiotu Umowy, o ile nie mogą one zostać
pokryte wartością zbywczą przedmiotu sprzedaży.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. II 8 OWS, Odstąpienie od Umowy złożone przez Kupującego
na podstawie nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę musi zostać
pod rygorem nieważności uprzedzone pisemnym wezwaniem Sprzedawcy do wykonania
przedmiotu umowy wyznaczającym dodatkowy miesięczny termin na wykonanie przedmiotu
umowy.
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VI.

Warunki rękojmi oraz gwarancji sprzedaży, dostaw i usług

Sprzedaż, dostawa oraz świadczone usługi przez Sprzedawcę, w tym dostawy części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych są objęte gwarancją jakości zgodnie z postanowieniami poniższych
punktów:
1.

Ogólne warunki gwarancji dostaw nowych urządzeń

a) Uruchomienie - oznacza wykonanie montażu dostarczonych urządzeń przy zapewnienia
swobodnego dostępu (i stabilnego podłoża) do miejsca montażu i dostarczeniu
niezbędnych mediów koniecznych do przeprowadzania montażu (takich jak: energia
elektryczna, oświetlenie) oraz zapewnieniu zaplecza sanitarnego. W zakres montażu
wchodzą również wszelkie materiały montażowe konieczne do uruchomienia
dostarczonych urządzeń. Ewentualne dodatkowe specjalne elementy konstrukcyjne nie
wchodzą w zakres dostaw i montażu, o ile nie są one wyszczególnione w Umowie. W zakres
montażu nie wchodzą również wszelkie podnośniki, wózki widłowe, dźwigi, drabiny, które
wraz z operatorami udostępnia Kupujący, jak również wszelkie niezbędne modyfikacje
istniejących budynków. Kupujący zapewnia nadzór nad pracami zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanegoczy też Urzędu Dozoru Technicznego (jeśli wymagany). Każdorazowo
w przypadku braku możliwości prowadzenia montażu w sposób ciągły z przyczyn
nieleżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący może zostać obciążony zryczałtowaną
kwotą 5 zł/kmpomnożoną przez ilość kilometrów z Zasutowa (tj. siedziby Sprzedawcy) do
miejsca prowadzenia prac.

b) Wizyta serwisowa - oznacza wykonanie czynności serwisowych na zakupionych
urządzeniach przez autoryzowanych serwisantów Sprzedawcy. W zakres usługi nie
wchodzą wszelkie podnośniki, wózki widłowe, dźwigi, drabiny, które wrazz
operatorami udostępnia Kupujący. Każdorazowo w przypadku braku możliwości
prowadzenia serwisu w sposób ciągły z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,
Kupujący może zostać obciążony zryczałtowaną kwotą 5 zł/km pomnożoną przez ilość
kilometrów z Zasutowa (tj. siedziby Sprzedawcy) do miejsca prowadzenia prac.

c) Sprzedawca gwarantuje, że zakupione urządzenia zostały wykonane i sprawdzone z
profesjonalną starannością i są wolne od wad materiałowych.

d) Gwarancja jest udzielona dla urządzeń Sprzedawcy eksploatowanych zgodnie z ich
przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z
wymogami Sprzedawcy, były uruchomione przez jego pracowników, pracująi są
obsługiwane zgodnie z Instrukcją Obsługi.

e) Okres gwarancji wynosi dla dostarczanych urządzeń 12 miesięcy od dnia dostawy,a dla
dostarczanych instalacji 12 miesięcy od dnia rozruchu instalacji, jednak nie dłużej niż 18
miesięcy od dnia dostawy każdego z urządzeń, na warunkach określonych w niniejszym
punkcie OWS.

f)

Okres gwarancji może zostać przedłużony po wykonaniu wizyty serwisowej przez
uprawnione służby serwisowe na okres ustalony przez Strony.
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g) Wady usuwalne, ujawnione w okresie gwarancji podczas użytkowania urządzenia będą
naprawiane bezpłatnie, po zgłoszeniu usterki do serwisu Sprzedawcy. Gwarancja
obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym z winy
Sprzedawcy, tzn. wady fizyczne, wady materiału, niewłaściwą obróbkę, montaż lub
wadliwe rozwiązania techniczne.

h) Wady usuwalne lub usterki będą naprawiane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty
zgłoszenia usterki i potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę. Okres ten może ulec
wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

i)

Zgłoszenie reklamacyjne winno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni po jej ujawnieniu i przesłane do Sprzedawcy w formie pisemnej.
Użytkowanie uszkodzonego wyrobu bez ewentualnej, pisemnej zgody Sprzedawcy
powoduje utratę gwarancji.

j)

Przez naprawę gwarancyjną należy rozumieć czynności o charakterze specjalistycznym i
polegające na naprawie lub wymianie uszkodzonego podzespołu,z wyłączeniem czynności,
opisanych w instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu, należących do normalnej
obsługi eksploatacyjnej przez Kupującego.

k)

W przypadku, gdy w ramach zawartej umowy z Kupującym, następuje przedłużenie
okresu gwarancji, z przedmiotowego przedłużenia gwarancji wyłączone są akcesoria takie
jak wrzeciono, pompy, noże oscylacyjne. Wymienione elementy obejmuje okres gwarancji
podany przez producenta tych akcesoriów.

l)

O ile nie postanowiono inaczej, czynności naprawcze z tytułu gwarancji odbywają się w
miejscu wskazanym przed Sprzedawcę w piśmie reklamacyjnym, koszt ewentualnej
dostawy uszkodzonego urządzenia we wskazane miejsce leży po stronieKupującego.

m) Kupujący powinien umożliwić Sprzedawcy swobodny dostęp do przedmiotu sprzedaży
przez cały okres naprawy gwarancyjnej.

n) Ewentualna wymiana urządzenia na wolne od wad, zamiast naprawy urządzenia, może
nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

o) W razie przyjęcia reklamacji i wymiany wyrobu na inny lub zwrotu należności, Kupujący
obowiązany jest zwrócić reklamowany wyrób w stanie kompletnym,w przeciwnym
razie Sprzedawca obciąży Kupującego równowartością brakujących lub uszkodzonych
elementów oraz kosztami ich wymiany.

p) W przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia przyczyny występowania
wad, Sprzedawca może wykonać lub zlecić testy kontrolne reklamowanego urządzenia
lub podzespołu.

q) W przypadku, gdy testy kontrolne wykonane przez Sprzedawca lub na jego zlecenienie
potwierdzą występowania zgłaszanej wady, wówczas koszty tych testów pokrywa
reklamujący.
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r)

W przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków wynikających z niniejszej
gwarancji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacjii
zwolniony jest z obowiązku naprawy gwarancyjnej.

s)

Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne straty Kupującego z tytułu napraw
gwarancyjnych, o ile nie przekraczają one terminów wskazanych w niniejszym punkcie
OWS.

t)

Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły dostarczonego urządzenia. Usunięcie
stwierdzonych wad leży po stronie Sprzedawcy. Jeżeli wyrób zawiera komponent, do
którego dołączony jest dokument gwarancyjny innego dostawcy (poddostawcy), wówczas
uprawnień wynikających z gwarancji należy dochodzić u Sprzedawcyz zachowaniem
szczegółowych warunków gwarancji zawartych w dokumentach gwarancyjnych
poddostawcy reklamowanego podzespołu.

u) Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od uregulowania w terminie płatności
zgodnie z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą VAT.
2.

Gwarancja na części zamienne

a) Niniejsza gwarancja dotyczy części zamiennych zamontowanych w urządzeniach
Kupującego w ramach przeglądów instalacji oraz napraw urządzeń, w którychusunięto
awarię przez Serwis Sprzedawcy. Gwarancja obejmuje wady zamontowanych części
zamiennych spowodowane ich złą konstrukcją, wadą materiałową lub niewłaściwym
wykonaniem.

b) Niniejsza gwarancja zostaje udzielona na części zamienne zamontowane w ramach
przeglądów oraz czynności serwisowych na okres 12 miesięcy liczony od daty zakończenia
poszczególnych prac.

c) Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki, które wystąpią w okresie gwarancji i dotyczy
elementów wymienionych lub prac wykonanych w trakcie czynności serwisowych.

d) Gwarancja jest udzielona tylko dla części zamiennych Sprzedawcy, eksploatowanych
zgodnie z ich przeznaczeniem i tylko wtedy, gdy urządzenia zostałyzainstalowane zgodnie
z wymogami Sprzedawcy, były uruchomione przez jego Serwis, pracują i są obsługiwane
zgodnie z Instrukcją Obsługi.

e) Gwarancja obejmuje usterki zakwalifikowane przez Sprzedawcę jako gwarancyjne.
f) W ramach udzielonej gwarancji, zgodnie ze swoim wyborem, Sprzedawca dokonuje
naprawy lub dostarcza i montuje nowe części zamienne wolne od wad.

g) Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatujących się, tj. frezy, tulejki zaciskowe, stożki
narzędziowe, tuleje ślizgowe w nożach ślizgowych, membrany, części gumowe,uszczelki,
pasy transmisyjne, itp.
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3.

Gwarancja rzetelnego wykonania materiałów eksploatacyjnych

a) Sprzedawca udziela gwarancji rzetelnego wykonania materiałów eksploatacyjnych, tj.
uszczelnień, membran, części gumowych, uszczelek, pasów transmisyjnych, itp.

b) Gwarancja obejmuje tylko wady ujawnione przy zakupie nowych oryginalnych
materiałów eksploatacyjnych.

c) Gwarancja nie

obejmuje materiałów eksploatacyjnych, które są w trakcie
eksploatacji i ulegają już naturalnemu zużyciu.

4.

Gwarancja jakości usług

a) Sprzedawca udziela gwarancji na usługi wykonywane w ramach przeglądów
serwisowych, nowych wdrożeń, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w
związku z usuwaniem awarii na okres 3 miesięcy.

b) Niniejsza gwarancja usług obejmuje nierzetelne wykonanie przez Serwis Sprzedawcyprac
w ramach przeglądu, usuwania awarii lub montażu, uniemożliwiające pracę urządzeń.

c) W ramach gwarancji jakości usług serwisowych, serwis Sprzedawcy dokona ponownej
naprawy urządzenia bezpłatnie, w możliwie najszybszym terminie.

d) Gwarancja jakości usług serwisowych obejmuje wyłącznie usterki wynikłe z wcześniej
wykonanych usług świadczonych przez Serwis Sprzedawcy.

e) Odpowiedzialność Sprzedawcy, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji, nie dotyczy
szkód wyrządzonych stronom trzecim, w szczególności szkód wyrządzonych ludziom,
zniszczenia mienia i strat materialnych.
5.

Zastrzeżenia i Wyłączenia Gwarancji
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Niedotrzymanie jakiegokolwiek zastrzeżenia warunków gwarancji lub wyłączenia
powoduje automatyczną brak gwarancji na urządzenie, części lub usługi.
Zastrzega się, że urządzenie musi pracować w ramach parametrów, dla jakichzostała
dobrane.
Zastrzega się tolerancję ±5% dotyczącą wartości podanych w ofercie.
Zastrzega się, że urządzenie winno być użytkowane zgodnie z przekazanymi instrukcjami
eksploatacji, dotyczy to w szczególności przeprowadzania przez użytkownika regularnych
przeglądów i prac konserwacyjnych.
Zastrzega się pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji, że wszelkie przeglądyi
prace serwisowe muszą byś wykonywane wyłącznie przez Sprzedawcę.
Zastrzega się użytkowanie urządzeń jedynie przez personel przeszkolony przez
Sprzedawcę. Jakiekolwiek odstępstwo zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności.
Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku zastosowania części
zamiennych innych dostawców niż części oryginalne, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
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h)

i)
j)
k)

Nie są objęte gwarancją uszkodzenia:

1.

wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna
lub inną klęską żywiołową, nieprawidłowym napięciem zasilającym czy
nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na skutek uszkodzenia niezawinionego
przez Sprzedawcę, w tym uszkodzenia chemicznego, elektrycznego i
mechanicznego;

2.

samowolnego (przez Kupującego lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania,
przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

3.

mechanicznego zniszczenia elementów przez niewłaściwą eksploatację lub
wywołane przez iskry oraz ogień;

4.

mechanicznego uszkodzenia powłoki malarskiej, takie jak drobne punktowe
uszkodzenia powłoki malarskiej np. w rejonie śrub lub nakrętek, powstających
podczas ich odkręcania lub przykręcania oraz uszkodzeń na drabinach,
podestach i poręczach mogących powstać z powodu intensywnego lub
nieumiejętnego korzystania, a także inne powstałew wyniku eksploatacji
niezgodnej z przeznaczeniem;

5.

uszkodzenia powłoki malarskiej oraz innych elementów urządzeń i instalacji
spowodowane przez agresywne ciecze nie podane przy zamówieniu, nie
uwzględnione w umowie;

6.

uszkodzenia powłoki malarskiej oraz innych elementów urządzeń i instalacji
powstałe z powodu oddziaływania wysokiej temperatury przewyższającej
podaną przy zamówieniu;

7.

nieznaczne
wahania koloru
odcieni powłoki
dopuszczalnych tolerancji dla palety kolorów RAL;

8.

inne uszkodzenia powłoki malarskiej wynikających z użytkowania w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub warunkach zwiększonego narażenia na
czynniki korozyjne nieokreślone w zamówieniu;

9.

uszkodzenia powłoki malarskiej wynikające z zaniedbania, działań umyślnych,
klęsk żywiołowych oraz innych niezależnych od Sprzedawcy czynników
destrukcyjnych.

malarskiej

wynikające z

Samowolne użytkowanie przez Kupującego maszyny bez podpisanego protokołu
uruchomienia i przekazania do eksploatacji skutkuje utratą uprawnień z gwarancji.
Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć w
przypadku bezawaryjnej pracy urządzenia.
W przypadku braku możliwości dostawy urządzenia w uzgodnionym terminiez
przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy ma on prawo naliczyć opłatę za
magazynowanie.
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6.

Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza

a) Strony zgodnie oświadczają, że modyfikują postanowienia dotyczące odpowiedzialności
Sprzedawcy z tytułu rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnymw ten sposób, że
odpowiedzialność z tytułu rękojmi z tytułu sprzedaży, dostawyi usług dokonywanych
przez Sprzedawcę zostaje uregulowana w sposób zgodnyz postanowieniami pkt. VI
OWS dotyczącymi odpowiedzialność gwarancyjnej Sprzedawcy, w szczególności w
zakresie okresu trwania i warunków.

b) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Kupującego,
z wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu strat rzeczywistych poniesionych przez Kupującego nie może
przekroczyć ceny sprzedaży określonej przez Strony w Umowie.

VII.

Rozstrzyganie sporów
1.
2.

Strony będą dążyły do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy
handlowej.
W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

VIII. Postanowienia końcowe
1.

Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 roku. Do umów zawartych przed tym
dniem, stosuje się ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy odpowiednie dla daty zawarcia
umowy.
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